
Referat FAU-møte 11/9-17 
 
 
Tilstede: Odd Halvard Ulvan (2. Trinn - leder), Andreas Leander Mathisen (2. trinn), Lars 
Rolstad Libach (4. trinn),  May Meisler (5. trinn), Hege Beate Wennevik (6. trinn), Linda 
Grytbakk (8.trinn) 
Fra skolen: Rektor 
 
Referent: Hege Beate Wennevik 
 
 
 
Informasjon fra rektor 
 
Rektor lager liste over foreldrerepresentanter på alle trinn til FAU 
 
Byggeprosjektet: 

- Man har gått gjennom prosjektet med tanke på plassering av ulike elementer, før det igjen 
skal over til arkitekt for å tegnes på nytt inkludert de nye elementene.  

- Kunst- og håndtverkpaviljongen - paviljong 9 - er klar til etter høstferien. 
- Det er byggearbeider på Brøset i forbindelse med klargjøring av paviljongen, det savnes 

info. 
- I Sjetnemarka har rektor vært i kontakt med HENT ang åpne porter og anmodet om 

skjerping av rutiner ang porter som blir stående åpne. HENT har nå flyttet sin 
ut-/inntrafikk.  

- Hvor bør den myke trafikken gå i forbindelse med byggingen av nye Sjetne skole? 
Forslag om flere overganger i forbindelse med barnehagen (Lykkmarka/Parallellen). 

- Mange foreldre kommer med bil om morgenen og parkerer på Prix i forbindelse med 
avlevering av barn. Denne ekstra trafikken er med på å gjøre området enda mer 
uoversiktlig. Det oppfordres til å følge barna til fots. 

 
3 nye avdelingsledere: V.Solli (1.-4.), T. Schanke (5.-7.) og T. Årlie (8.-10.) 
 
Ledelsen skal på kurs i helhetlig ledelse 
 
Fagenhet i Trondheim kommune er med hvis det foreligger klage på lærer. Det er avtalt nytt 
møte i konkret sak. Hvis saken er en mobbesak, skal det meldes fra til rektor. 
 



Spisetid er ikke undervisningstid. Spisetid skal være på minst 20 minutter. Dette, sammen med 
tilsyn på buss og mer voksentetthet i utetida, gjør at lærerne har mer tilsynstid. 
 
Rektor ønsker en undergruppe i FAU som kan bidra til å lage noen standarder, føringer eller 
rammer for foreldremøter. Det er ønskelig at foreldrekontaktene er ansvarlige for å planlegge 
møtene etter jul. Gjerne temamøter. Forslaget er at det utarbeides en liste over tema på 1.-10., 
slik at det diskuteres likt tema hvert år. På denne måten kan det lages en ramme for hva 
foreldrekontaktene skal jobbe med i forbindelse med foreldremøtene. 
 
Det er et forslag om trafikkvakter ved Sjetne skole.  
 
Gjennomgang av vedtekter i FAU 
 
FAU-leder Odd Halvard Ulvan lager en revidert utgave basert på tilbakemeldingene som kom i 
løpet av gjennomgangen. 
 
Eventuelt 
 
Odd Halvard Ulvan har møte med trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag fylke 
førstkommende torsdag (14/9) angående sikring av elevene i buss. 
 
 


